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Suomen säädöskokoelmaan n:o 1230/2021 
(Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista tammi-maaliskuussa vuonna 2022) 

 
Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon kohta sivulla 5 on: 
 
Yksityisestä terveydenhuollosta 
annetussa laissa (152/1990) tarkoitetut 
suoritteet  
- uusi sairaala tai kuntoutuslaitos 4 300 /toimintayksikkö tai toimipaikka 

 
3 500 /toimintayksikkö tai toimipaikka, 

jos hakemus on pantu vireille sähköisessä 
asiointijärjestelmässä 

- muu uusi toimintayksikkö, toimipaikka 
tai asemapaikka 

960/ enintään 5 toimintayksikköä, 
toimipaikkaa tai asemapaikkaa, lisäksi 600 

€ kultakin alkavalta 5 toimintayksiköltä, 
toimipaikalta tai asemapaikalta 

 
800/ enintään 5 toimintayksikköä, 

toimipaikkaa tai asemapaikkaa, lisäksi 500 
€ kultakin alkavalta 5 toimintayksiköltä, 

toimipaikalta tai asemapaikalta, jos 
hakemus on pantu vireille sähköisessä 

asiointijärjestelmässä 
- uuden toimintayksikön tai toimipaikan 
perustaminen toisen vastaavaa 
luvanvaraista toimintaa harjoittavan 
yksityisen palveluntuottajan toimitiloihin  
 
Tämä maksu peritään myös 
palveluntuottajalta, joka muuttaa uusiin 
toimitiloihin tiloja hallitsevan 
palveluntuottajan mukana, mutta tekee 
lupansa muutoshakemuksen myöhemmin 
kuin 2 kk kuluessa tiloja hallitsevan 
palveluntuottajan muuttoilmoituksesta.  
 

600 € /enintään 5 toimintayksikköä tai 
toimipaikkaa, lisäksi 300 € kultakin 

alkavalta 5 toimintayksiköltä tai 
toimipaikalta 

 
500 € /enintään 5 toimintayksikköä tai 

toimipaikkaa, lisäksi 250 € kultakin 
alkavalta 5 toimintayksiköltä tai 

toimipaikalta, jos hakemus on pantu 
vireille sähköisessä asiointijärjestelmässä 
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Pitää olla: 
Yksityisestä terveydenhuollosta 
annetussa laissa (152/1990) tarkoitetut 
suoritteet  
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen 
antamista koskeva lupa:  
- sairaala tai kuntoutuslaitos 4 200 /toimintayksikkö tai toimipaikka 

 
3 500 /toimintayksikkö tai toimipaikka, 

jos hakemus on pantu vireille sähköisessä 
asiointijärjestelmässä 

-muu ympärivuorokautinen toiminta 
 

2 400 € / enintään 5 toimintayksikköä, 
toimipaikkaa tai asemapaikkaa, lisäksi 600 

€ 
kultakin alkavalta 5 toimintayksiköltä, 

toimipaikalta tai asemapaikalta 
 

2 000 € / enintään 5 toimintayksikköä, 
toimipaikkaa tai asemapaikkaa, lisäksi 500 

€ 
kultakin alkavalta 5 toimintayksiköltä, 

toimipaikalta tai asemapaikalta, jos 
hakemus 

on pantu vireille sähköisessä 
 asiointijärjestelmässä 

-muu lupa 1 440 € / enintään 5 toimintayksikköä tai 
toimipaikkaa, lisäksi 600 € kultakin 

alkavalta 5 toimintayksiköltä tai 
toimipaikalta 

 
1 200 € / enintään 5 toimintayksikköä tai 

toimipaikkaa, lisäksi 500 € kultakin 
alkavalta 5 toimintayksiköltä tai 

toimipaikalta, 
jos hakemus on pantu vireille sähköisessä 

asiointijärjestelmässä 
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen 
antamista koskevan luvan muutospäätös:  
- uusi sairaala tai kuntoutuslaitos  4 200 /toimintayksikkö tai toimipaikka 

 
3 500 /toimintayksikkö tai toimipaikka, 

jos hakemus on pantu vireille sähköisessä 
asiointijärjestelmässä 

- muu uusi toimintayksikkö, toimipaikka 
tai asemapaikka 

960/ enintään 5 toimintayksikköä, 
toimipaikkaa tai asemapaikkaa, lisäksi 600 

€ kultakin alkavalta 5 toimintayksiköltä, 
toimipaikalta tai asemapaikalta 

 
800/ enintään 5 toimintayksikköä, 

toimipaikkaa tai asemapaikkaa, lisäksi 500 
€ kultakin alkavalta 5 toimintayksiköltä, 

toimipaikalta tai asemapaikalta, jos 
hakemus on pantu vireille sähköisessä 

asiointijärjestelmässä 
- uuden toimintayksikön tai toimipaikan 
perustaminen toisen vastaavaa 
luvanvaraista toimintaa harjoittavan 
yksityisen palveluntuottajan toimitiloihin  
 
Tämä maksu peritään myös 
palveluntuottajalta, joka muuttaa uusiin 
toimitiloihin tiloja hallitsevan 

600 € /enintään 5 toimintayksikköä tai 
toimipaikkaa, lisäksi 300 € kultakin 

alkavalta 5 toimintayksiköltä tai 
toimipaikalta 

 
500 € /enintään 5 toimintayksikköä tai 

toimipaikkaa, lisäksi 250 € kultakin 
alkavalta 5 toimintayksiköltä tai 
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palveluntuottajan mukana, mutta tekee 
lupansa muutoshakemuksen myöhemmin 
kuin 2 kk kuluessa tiloja hallitsevan 
palveluntuottajan muuttoilmoituksesta.  
 

toimipaikalta, jos hakemus on pantu 
vireille sähköisessä asiointijärjestelmässä 

 
 
 
 


